
2فرض عادي عدد   
1T0:السندT1T0 T1T إن اهللا تعالى خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه في هذه األرض. وال يستطيع اإلنسان بمفرده أن يصل
إلى عبادة اهللا وحده ال شريك له، فكان الطريق هو أن يرسل اهللا األنبياء والمرسلين يدلون الناس على 
خالقهم ويعلمون الناس كيفية عبادة ربهم عز وجل، وقد يعتري الناس الشك فيمن جاءهم فلذلك أيد اهللا 

لقد علمنا أن …تدل على صدقهم، وأنهم مرسلون من قبل ربهم عز وجل تعالى رسله وأنبياءه بمعجزات
0.اهللا تعالى يرسل أنبياءه ورسله كي يرشدوا الناس إلى ربهم وخالقهم T1T 0 T1T وأنه سبحانه وتعالى يؤيدهم بالبينات

أي الصلة بين اهللا  -فاإليمان بالنبوة.…واآليات والمعجزات ما يدل على صدق ما جاءوا به من عند اهللا
من خصائص الدين الحق، والنبي هو اإلنسان الذي يختاره  -الى ومجتمع اإلنسان عن طريق األنبياءتع

اهللا ليقوم بأداء رسالة معينة، وقد وجدت مذاهب تؤمن باهللا وتنكر النبوات، وتزعم أنه ال حاجة لوجود 
فال حاجة لنابه، فالعقل  النبي؛ ألن ما أتى به األنبياء موافق للعقل، ففي العقل غنى عنه، أو مخالف له

ولكننا ال نستطيع بالمنطق التجريبي والرياضي التوصل إلى حقائق ما وراء . عندهم طريق االستدالل
المادة، فالعلم الصحيح بذات اهللا، وأوصافه وحساب اآلخرة، من ثواب وعقاب، وكل ما يتعلق بعالم 

األنبياء كل ذلك ال يعرف إال عن طريقالغيب،   
 األنبياء. دالئل النبوة- موقع إمام المسجد

1T0أسئلة فهم السندT1T0

                                                          

T1T( 8 نقاط )  :   

1T 01 قارن بين مصطلحي النبي و الرسول  :1السؤالT1TT1T 0T1Tنقاط  4   ؟
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………1T1T… 

يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا و للرسول إذا : (قال تعالى    : تحرير مقالسؤال 
ساهمت النبوة في االرتقاء بالعالقات االجتماعية و  -24األنفال ) دعاكم لما يحييكم

اإلنسانية أوضح ذلك في تحليل مسترسل من خالل ثالث من المبادئ و القيم 
 .  سالة المحمدية الخاتمةالمتعددة التي دعت إليها الر العالئقية
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بمساكن حشاد فرحات الثانوي المعهد ..……………………… : واللقب االسم   

بوهالل كمال: األستاذ .…………………… : الرقم     

الثالثة:القسم إسالمي تفكير:المادة    

ساعة نصف:الحصة : ..………………………… التاريخ  

1T1إT1 صالح الجمل الخاطئةT الجملة ال/ نعم 

  1T إذا كانت معجزة محمد صلى اهللا عليه و سلم مادية فإن كل من
 سبقه من األنبياء كانت معجزاتهم عقلية

  1T معجزة محمد صلى اهللا عليه و سلم عقلية معنوية مثل سابقاتها
 من معجزات األنبياء

  
1Tاقتصرت وظيفة األنبياء على إصالح الجانب العقائدي 


